
रिक हॅन्सेन 

व्हीलचेयिवि जगप्रवास 
लेखिका: ऐन्सन्लल मॅन्सन  चचत्र:े िॉन लाईटबनन 



रिक हॅन्सेनने आपल्या अववश्वसनीय मॅन इन 
मोशन वल््न टूि या मोहहमेद्वािे संपूर्न जगाचा 
प्रवास व्हीलचयेिवरून केला. त्याने 
जगभिातील मुलांना मोठी, अशक्यप्राय 
वाटर्ािी लवप्नं पाहाण्याची प्रेिर्ा हिली. 
चीनमध्ये रिकला लीन भेटली. ततला बॅले 
नतृ्यांगना बनायच ंहोतं. रिकला भेटल्यावि, 
आपर् चीनच्या महाकाय भभतंीइतक्याच उंच 
भभतंीवि प्रसन्नपरे् उड्या माित आहोत, असं 
लवप्न ती बघू लागली. कॅन्ात जॅकने 
व्हीलचयेिवि िपू प्रगती केली - इतकी की 
तो व्हीली नावाची कसितही किायलाही 
भशकला. जॅक आपल्या हहिोच्या पितीची 
आतुितेने वाट पाहात होता.  

वाटेत रिकने अनेक आनंिी अनुभव घेतले. 
पर् त्याला बऱ्याच वेिना, घिची ओढ आखर् 
फ्लूचा आजाि या गोष्टीही सहन किाव्या 
लागल्या. त्याने हिवसाला तीन मॅिेथॉनइतकं 
अतंि व्हीलचयेि चालवली. त्याच्या 
हातमोजयांच े94 जो् ेफाटले, व्हीलचयेिची 
160 चाकं फाटली. प्रवासाििम्यान त्याने 
आपले िोन वाढहिवस साजिे केले. शवेटी, 
िोन वर्ाांपेक्षा जालत काळ प्रवास करून, रिक 
हॅन्सेन ववजयी होऊन घिी पितला. त्याने 
आपलं लवप्न साकाि केलं.  

   रिक हॅन्सेन 

मिाठी अनुवाि: सुशील मेन्सन 



रिक हॅन्सेन जॅकला भेटायला 
हॉलपीटलमध्ये आला तेव्हा जॅक िोमाचंचत 
झाला. रिक हा जॅकचा हीिो होता. रिक 
जॅकपेक्षा वयाने थो्ासा मोठा होता, तेव्हा 
त्याला कुर्ीतिी ट्रकच्या मागे फेकलं होतं. पर् 
त्याच्या जिमा त्याला थांबव ूशकल्या नाहीत. 
लवकिच तो व्हीलचयेि बालकेटबॉल िेळू 
लागला, व्हीलचयेि मॅिेथॉन शयनतीत सहभागी 
झाला.   

रिकने बबछान्याच्या शजेािीच एक न्सव्हली 
कसित करून जॅकला हसवलं.  

“पढेु बघायला भशक, मागे नाही,” रिकने 
जॅकला साचंगतलं. “उठ आखर् व्हीलचयेि 
चालवायला सरुुवात कि.” 

जॅकने त्याच्या म्हर्ण्यानसुाि केलं.  



व्हँकुवि, कॅन्ा. माचन 21, 1985.  

आज जॅकचा हीिो एक नव्या आव्हानाला सामोिा 
जार्ाि होता. रिक व्हीलचयेिवरून साऱ्या जगाची सफि 
किर्ाि होता.  

“चला,” जॅकने त्याच्या बहहर्ींना म्हटलं. “आम्हाला 
उशीि किायचा नाहीये. रिक हॅन्सेनची जगप्रवासाची मॅन 
इन मोशन वल््न टूि सरुू होण्याच्या बेतात आहे.” 

जॅकला आपल्या जागेवरून समोिचं दृश्य लपष्ट हिसत होतं. तेवढ्यात एक 
बलिं् मार्ूस मोठा कॅमेिा घेऊन त्याच्यासमोि येऊन उभा िाहहला.  

“तुम्ही मध्ये उभं िाहहल्यामळेु मला काही हिसत नाहीये,” जॅक म्हर्ाला. 
जॅक त्याला हलकेच कोपिाने ढोसर्ाि होता. पर् तेव्हाच त्या मार्साला मागून 
कुर्ाचातिी धक्का लागला.  

“अिे,” हातातून िाली प्र्ािा कॅमेिा सावित तो मार्ूस म्हर्ाला, “मला 
वतृ्तपत्रासाठी फोटो घ्यायच ेआहेत!” 

“पर् मला रिक हिसत नाहीये,” जॅकने तक्राि केली.  

जॅक ्ावीक् ेवळला, उजवीक् ेवळला. शवेटी, त्याला थो्ीशी िलुी जागा 
भमळाली आखर् त्यातनू त्याला रिक हिसला.  

“प्रवासाला शभेुच्छा!” जॅक ओि्ला.  

रिकने पढुील िोन वर्न हिवसाला साठ त ेसत्ति ककलोमीटि प्रवास किायचा, 
असं ठिवलं होतं. जॅक त्याला तनिोप द्यायला गेला पर् आपल्या 
व्हीलचयेिवरून थो्संं पढेु गेल्यावि तो िमला.  



चाकं कफिवा, व्हीलचयेि चालवा 

जोि लावा, जोि लावा, 

पहहली सीमा पाि किा, 

आखर् साऱ्या अमेरिकेला चक्कि मािा.   

रिकच ेिांिे ििु ूलागले, हातांना फो् आले. त्याने व्हीलचयेि ्ोंगिावंि 
चढवत नेली, वाळवंटात चालवली. िलता नहेमी लांबलचक आखर् एकाकी 
भासत असे. पर् तो फ्लोरि्ाच्या ककनािी पोहोचला तेव्हा त्यान ेततथ ेकाही 
मलुांना पाहहलं.   

बेथचा भमत्र सँ्ीन ेततच्या हातावि थोपटलं आखर् इशािा केला.  

“बघ, आलाच तो!” बेथ म्हर्ाली.  

रिकसाििंच, सँ्ीसदु्धा हिव्यागं होता. त्याला कमिेच्या िाली अधाांगवाय ू
झाला होता. पर् सँ्ीला बोलायचाही त्रास होता.   

सँ्ीने रिकला त्याने काढलेलं चचत्र हिलं. रिक अंततमिेर्ा पाि कित आहे, 
असं ते चचत्र होतं.  

“त ूतनषर्ातं चचत्रकाि आहेस,” रिक म्हर्ाला.  

“तो सवोत्तम आहे,” बाथ म्हर्ाली. पर् बाथला माहीत होतं की सँ्ी 
शाळेत चचत्रकला भशकू शकत नव्हता. कािर् त्यांचा चचत्रकलेचा वगन ततसऱ्या 
मजल्यावि होता. बेथला एक कल्पना सचुली. चचत्रकलेचा वगन तळमजल्यावि 
आर्ला ति! ततने यावि िपुािी वप्रन्सन्सपलशी बोलायचं ठिवलं.   



चाकं कफिवा, व्हीलचयेि चालवा 

जोि लावा, जोि लावा, 

आयला्ं , लकॉटलं्, इंग्लं् 

रिकला फ्ल ूझाला होता, भशवाय त्याने चकुीचं वळर् घेतलं होतं. मागून एक 
बस साििा हॉनन वाजवत होती. त्याला आपल्या वाटेतून ििू हो म्हर्त होती. 

िोन मलुी त्या बसमधनू उतिल्या, थेट रिक हॅन्सेनच्या समोि.  

“आज आम्ही शाळेत तुमच्याबद्दल ऐकलं,” हॅना म्हर्ाली.  

“आखर् आता तुम्ही चक्क भेटताय मला,” रिक म्हर्ाला, “लं्नमध्ये 
हिवलेल्या या रिकला.“  

“मी तुम्हाला मित भमळवनू िेत,े” हॉली म्हर्ाली.  

हॅनाने रिकक् ेन पाहायचा प्रयत्न केला. रिक भयानक हिसत होता. “तुम्ही 
कॅन्ातून इथवि आलात, व्हीलचयेि चालवत?”  

   “समदु्र पाि नाही केला,” रिक म्हर्ाला. “माझ्या व्हीलचयेिला पिं नाहीत!”  

“पर् तुम्ही िपू थकलेले हिसताय. तुम्हाला बिं वाटत नाहीये का?” 

रिकने मान हलवली.  

“काय पाहहजे तुम्हाला, लेमन ड्रॉप की माझा लवच्छ रुमाल?” 

रिक उत्ति िेण्याआधीच हॉली पितली. “तमु्हाला वाट िािवण्यासाठी 
इंग्लं्ची महािार्ी आपल्या मोटिसायकल एलकॉटनला पाठवतायत.”  

“बघा, आलेच त!े” हॅना म्हर्ाली.  

“तुम्ही मलुी ववलक्षर् आहात,” रिक म्हर्ाला. “मला बिं वाटतंय आता.” 

“त्यांचा चहेिा प्लेला हिसतोय,” रिक तनिोपािािल हात हलवत ििू गेला 
तेव्हा हॉली म्हर्ाली. 

“प्रभसद्ध लोकांनाही फ्ल ूहोतो,” हॅना म्हर्ाली.  



चाकं कफिवा, व्हीलचयेि चालवा 

जोि लावा, जोि लावा, 

फ्रान्स, बेन्सल्जयम, हॉलं्, जमननी, ्ने्माकन  

नॉवे, लवी्न, कफनलं्, िभशया आखर् पोलं्  

रिकने त्याच्या समलयांक् ेिलुनक्ष किायचा प्रयत्न केला. त्याने फक्त 
त्या हिवशी येर्ाऱ्या समलयेचा ववचाि किायचं ठिवलं. त्याला टीमच े
सिलय, मोटािघि आखर् त्याची िुची यांच्या काही समलया जार्वल्या. 
आखर् आता – त्याला धिुाचा वास येता होता का? कुर्ी ओि्त होतं 
का?   

“आग! मित किा!” पॅट्रीक पोलीश भार्ते ओि्ू लागला. तो रिक हॅन्सनची 
एक झलक बघण्यासाठी मोटािघिाच्या मागे गेला होता. पर् ततथे त्याला एका 
खि्कीतून िूप धिू येताना हिसला.   

टीमच ेिोन सिलय लगेच मोटािघिात भशिले, त्यांनी रिकला बाहेि काढलं 
आखर् ते पनु्हा आत भशिले.   

पॅट्रीकने पाहहलं की रिकला इतक्या घाईघाईत बाहेि काढलं की त्याला 
आपली पँट वि घेण्याचीही उसंत भमळाली नाही. रिकलाही हे उमगलं. मग ते 
िोघं मोठमोठ्याने हस ूलागले.  

परिन्सलथती ओटाक्यात आली तसा पॅट्रीक आत गेला आखर् रिकची पँट आखर् 
व्हीलचयेि घेऊन आला.  

“तुझ्या मितीसाठी आभाि,” रिक म्हर्ाला.  

पॅहट्रकला त्याच ेइंग्रजी शब्ि कळले नाहीत. पर् रिकच्या चहेऱ्याविच ेभाव 
आखर् हलतांिोलन यानंी त्याला सगळं सांचगतलं.    

त्या िात्री रिकच्या सन्मानाथन एक ववशरे् छोटेिानी समािंभ आयोन्सजत केला 
गेला. पॅहट्रक तयाि होण्यासाठी घिी गेला.  



चाकं कफिवा, व्हीलचयेि चालवा 

जोि लावा, जोि लावा, 

झके रिपन्सब्लक, ऑन्सलट्रया, न्सलवत्झला्ं , 

लपेन, पोतुनगाल, मोिोक्को आखर् इटली  

इटलीची सीमा पाि किेपयांत रिक परू्न थकून गेला. पर् बबछान्यात प्ायला 
मध्यिात्र झाली असती आखर् पनु्हा सकाळी 5:30 वाजता उठायचं होतं. त्याची 
टीम कुिकुि कित होती, ववशरे्त: जयांना कप् ेधवुायचं काम हिलं होतं, त ेिोघ!ं  

माटे्टओ आपल्या आजीच ेकप् ेधवुायला लाडँ्रोमॅटमध्ये (सावनजतनक 
वॉभशगंमशीन) आला होता. त्याच्यासोबत त्याची चलुत बहीर् चगयानासदु्धा होती. 
ती कॅन्ाहून आली होती आखर् अंध होती.   

िोघंजर् ड्रायिमधनू वाळलेले कप् ेकाढत इंग्रजीतून चषे्टामलकिी कित होत.े  

“तुम्ही व्हीलचयेिवि जागततक प्रवास किताय ना,” चगयाना म्हर्ाली.  

माटे्टओ घाबिाघबुिा होऊन पाहू लागला. कािर् ती त्यांच्या कपड्यांवि बसली 
होती! एक टी शटन ततच्या पायाला चचकटला होता.  

“बापिे!” चगयाना म्हर्ाली, “ककती चचकट आहे!” 

“आम्ही रिकच्या मोजयांना ्ांबि लावतो. त्यामळेु त्यांची पक्  

घट्ट होत,े” एकजर् म्हर्ाला. “त े्ांबि चचकटतं सगळ्याला.”  

“त्याला बफानन ेलवच्छ किायचा प्रयत्न किा,” चगयाना म्हर्ाली.  

“चांगली कल्पना आहे,” िसुिा मार्ूस म्हर्ाला. “आम्ही करू.” 

िोघं तनघनू गेले. चगयाना माटे्टओला रिकबद्दल सांग ूलागली.  

“त्याला हिव्यागं लोकांचं आयषुय सोपं किायचंय.” 

“त्यांच्या कपड्यांवि बसर्ाऱ्या लोकांचंसदु्धा?” माटे्टओन ेततला चच्वलं.  

चगयाना हस ूलागली. “हो ति!” 



चाकं कफिवा, व्हीलचयेि चालवा 

जोि लावा, जोि लावा, 

सबबनया, क्रोएभशया, ग्रीस, बॅहिीन 

मग जॉ्नन आखर् इस्रायल   

रिकने व्हीलचयेि पलुावि नेली. पलू लहान होता, पर् सिुक्षक्षत 
होता. इस्रायल आखर् जॉ्नन यांना जो्र्ािा तो एकमेव िलता होता. 
पलुाच्या मध्यावि चाि भमत्र त्याच्याशी गप्पा मािायला त्याची वाट 
बघत उभे होत.े  

हेलसा आखर् आहिवा जॉ्ननमधनू आले होत.े लेवी आखर् एली 
इस्रायलमधनू आले होत.े त्यांच ेिेश एकमेकांच ेशत्र ूहोत.े   

“आला बघ तो!” हेलसा म्हर्ाली.  

“तुम्ही चौघं टीमच ेसिलय आहात?” रिकन ेसवाांशी हात भमळवत 
ववचािल.ं  

“एका तऱ्हेने होय,” एली म्हर्ाली. “आम्ही िोन िेशातंल्या मलुाचं्या एका 
मतै्री क्लबच ेसिलय आहोत.” 

“एकमेकांसोबत काम किरं् नेहमीच सोपं नसतं,” आहिवा म्हर्ाला.  

“ििंय तुमचं म्हर्रं्,” रिक म्हर्ाला. “मला वाटतं तुम्ही एकमेकांची 
बाज ूनक्की ऐकली पाहहजे.”  

“आम्ही ऐकतो,” लेवी म्हर्ाला. “तोच ति एक चांगला मागन आहे.” 



चाकं कफिवा, व्हीलचयेि चालवा 

जोि लावा, जोि लावा, 

न्यझूीलं् 

  

त्यांच्याक् ेखिसमस वकृ्षाच्या रुपात एक छोटंसं िोपटं होतं. 
तिीही रिकला घिची आठवर् सतावत होती. खिसमस संपल्यावि 
त्याला बिं वाटलं. कािर् आता तो पनु्हा आपला प्रवास करू शकर्ाि 
होता.  

िोवन आखर् कोन्नोि तयाि होऊन रिकची वाट बघत होते. जेव्हा त्यांना 
रिक आखर् त्याचा भमत्र व्हीलचयेिवि बसनू येताना हिसले तेव्हा ते िोघं 
झु् पातंून वेगाने बाहेि आले.   

“आम्ही तुमच्या टीममध्ये येऊ शकतो का?” कोन्नोिने ववचािल.ं  

रिक हसला. “चला,” तो म्हर्ाला.  

मलुांनी रिकला साचंगतलं की त्याच्यामळेुच ते व्हीलचयेि शयनतीत 
सामील झाले आखर् त्याचं प्रभशक्षर् घेऊ लागले.  

रिकने त्यांना त्याने भेट हिलेल्या िेशाबंद्दल, ततथल्या लोकाचं्या 
आपलुकीबद्दल साचंगतलं. “पर् बऱ्याच हठकार्ी,” तो म्हर्ाला, “अजूनही 
बिंच काही किावं लागेल जयामळेु लोक व्हीलचयेिवि सहजपरे् कफरू 
शकतील.” 

“जसं ककत्येक इमाितींमध्ये सिकत ेन्सजने असायला हवेत,” िोवन 
म्हर्ाला.  

“अगिी बिोबि,” रिक म्हर्ाला.  
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जोि लावा, जोि लावा, 

ऑलटे्रभलयाक् े

  

आतापयांत रिकने तनम्मं जग पालथं घातलं होतं. उिलेलं तनम्मं कफिायला 
तो सजज होता. पर् त्याआधी, त्याला काही प्रश्ांची उत्तिं भमळवायची होती.   

शाळेची काही मलंु त्याला भेटायला गोळा झाली होती.   

“आज,” रिकने त्यांना साचंगतल,ं “आमच्या टीमच्या एका सिलयाने 
तनम्मा जगप्रवास परू्न केला म्हर्ून हायवेवि कक्रमची िेर्ा काढली.” मग 
रिकने ती िेर्ा लगेच पाि केली.” 

“व्वा!” एक मलुगा ओि्ला.  

मलंु हस ूलागली.  

“व्हीलचयेि िलत्यावि चालवताना तमु्हाला एकाकी वाटत नाही का?” एका 
मलुीने ववचािलं.  

रिकने आपल्या टीमक् ेबोट िािवलं. “ते नेहमी माझ्यासोबत असतात. 
बऱ्याचिा ते माझ्यासोबत पायी चालतात ककंवा सायकल चालवतात. मोटािघिसदु्धा 
थेट माझ्या मागेच असतं.” 

“तुम्हाला भीती नाही वाटत गा्ीिाली यायची?” िसुऱ्या मलुाने ववचािलं.  

“कधीच नाही,” रिक म्हर्ाला. “ते िपू काळजी घेतात.” “ 

“तुम्हाला हा प्रवास थांबवावसं वाटलं का कधी?”  

“नाही,” रिक म्हर्ाला. “पर् काही वेळा मला इजा झाल्यावि, थकल्यावि, 
िचल्यावि मी व्हीलचयेि चालवनू माझी चच्चच् कमी कितो. त्यामळेु ती चच्चच् 
माझ्या टीम सिलयांवि तनघत नाही.” 

“तुम्ही आता घिी जार्ाि का?” एका छोट्या मलुीने ववचािलं.  

“आत्ता नाही,” रिक म्हर्ाला. “पर् तनम्म्या िलत्यावि आलोय घिाच्या!” 
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हागँकागँ आखर् चीनक् े

  

हाच तो हिवस जयाची रिक आतुितेने वाट पाहात होता. चीनची 
महाकाय भभतं चढून जारं्, हे महाकठीर् काम होतं. पर् त्याने ते 
आव्हान लवीकािलं नाही ति त्याची मोहीम परू्न होर्ाि नव्हती. भभतंीच्या 
भशििावि उभी असलेली एक छोटी मलुगी त्याच्याक् ेबघत होती.  

भशििावि पोहोचल्यावि रिकचं अभभनंिन किण्यासाठी लीनची तनव् 
किण्यात आली होती. लीनने रिकचं हे यश सवाांना गिम चहा िेऊन 
साजिा केलं.  

एका िभुार्ाच्या माध्यमातून रिकने लीनचा लाल पोशाि आव्ल्याचं 
ततला सांचगतलं. तो असंही म्हर्ाला, “आयषुयात अशी कोर्तीही भभतं नाही 
जी आपर् पाि करू शकत नाही. मनावि घेतलं ति आपर् काहीही करू 
शकतो.” 

लीनला बॅले नतनकी बनायचं होतं. पर् ततला बाहेि जाऊन िेळावसं वाटे 
तेव्हा बॅलेचा सिाव किरं् ततच्यासाठी िपू कठीर् होतं.  

रिकने व्हीलचयेिचा प्रवास सरुू ठेवला. लीनने कल्पना केली की ती 
चीनच्या महाकाय भभतंीइतकी उंच उ्ी माित आहे.  
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जोि लावा, जोि लावा, 

कोरिया, जपान, अमेरिकेची संयकु्त संलथाने 

मग कॅन्ात घिाक् े

   

न्य ूफाउं्लं्मधला केप न्सलपअि भाग! रिकला अजून संपरू्न िेश 
पालथा घालायचा होता. पर् तो कॅन्ात पितला होता त्यामळेु त्याच्या 
चहेऱ्यावि हस ूउमटलं. तो पन्सिम हिशते जाऊ लागला. एक मलुगी त्याच्या 
मागे सायकल चालवत होती.   

टीमच्या एका सिलयाशी बोलायला लेलली सायकलरून िाली उतिली. 
“माफ किा,” ती म्हर्ाली. “रिक इतक्या लवकि गेला की लोकानंा हे 
कळलंच नाही की तो पाठीच्या कण्याच्या संशोधनासाठी िेर्ग्या गोळा 
कितोय. मी त्यासाठी काही मित करू शकते.” 

पढुच्या हिवशी, लेलली आपल्या सायकलवि आईन्सलक्रमच्या िोन 
रिकाम्या बािल्या आखर् एक िानपात्र घेऊन आली.  

ततन ेमोटािघिाच्या खि्कीवि टकटक केलं. “कृपया, तुम्ही हे घेऊन 
जाल का? हे टनभि तिी ज् आहे!” 

ततची वपशवी पशैान ेभिली होती. बािल्या इतक्या लवकि भिल्या की 
त्या सतत रिकाम्या किाव्या लागत होत्या. हिवसभिात, ततन ेजवळजवळ 
पाच हजाि ्ॉलि िक्कम जमवली.  

“लेलली!” रिक म्हर्ाला. “माझ्या वाढहिवसाच्या पाटीला नक्की ये.” 

पाटीत न्यफूाउं्लं्च्या लोकांनी टेबलवि भिपिू चववष्ट पिाथन 
सजवले होते. त्यात वाढहिवसाच ेसात केकसदु्धा होत.े लेललीने पोटभि 
िाल्लं.   
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रिकने एव्हाना तीन-चतुथाांश जग पालथं घातलं होतं. पर् त्याला 
माहीत होतं की सवानत कठीर् प्रवास अद्याप भशल्लक आहे. आता तो 
आिाम करू शकर्ाि नव्हता, भमतनटभिसदु्धा!  

वाटेतल्या प्रत्येकाला रिकबद्दल माहीत होतं.   

कॅन्ाच ेलोक रिकच ेमातभृमूीत लवागत कित होते, त्याचा जयघोर् 
कित होत.े   

प्रत्येक शहिात त्याचं एिाद्या िॉक लटािसाििं लवागत झालं.  

पानगळ सरुू झाली होती. रिक क्युबेक िाजयातल्या सुंिि िंगीत 
झा्ािंालनू व्हीलचयेि चालवत होता.  

ओन्टारियो िाजयात पंतप्रधानांनी त्याला बक्षीसाचा एक िशलक्ष ्ॉलिचा 
चके हिला.   

ऐन हहवाळ्यात रिक प्रेअिी प्रिेशात पोहोचला. त्याने संगर्कीय कप् े
घातले होत ेजे िास त्याच्यासाठी बनवण्यात आले होते. त्याचं शिीि िूप 
थं् झालं की त्या कपड्यातंले सने्सि इशािा िेत आखर् कप् ेअंगावि 
चढवण्याची सचूना कित.   

अल्बटान िाजयात, फलटन नेशन समाजाच्या वदृ्ध लोकांनी रिकला गरु्ाचं 
एक पीस हिलं. “ताकिीसाठी,” ते म्हर्ाले, “आखर् ्ोंगिांमधनू प्रवास 
किण्याच,ं घिी पितण्याचं सामर्थयन भमळण्यासाठी.” 
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जोि लावा, जोि लावा, 

अिेिीस बिटीश कोलंबबयात पित!  

रिक सीमेवि पोहोचला तेव्हा त्याच्या आईन ेत्याला 
आभलगंन िेऊन अभभनंिन केलं. “घिी लवागत आहे, 
मलुा,” ती म्हर्ाली. काही क्षर् रिक आपला थकवा, 
ि:ुि  ववसरून गेला. तो आता लवगहृी पितला होता.  

व्हँकुवि शहिात असलेल्या सीमािेर्के् ेरिक पोहोच ू
लागला तसा जॅकचा उत्साह वाढू लागला. शके्ो मलंु 
रिकसाठी तनधी उभा कित होते. हा तनधी पाठीच्या 
कण्याचं संशोधऩ आखर् व्हीलचयेि िेळांसाठी वापिण्यात 
येर्ाि होता. एका मलुीने आपल्या घिामागच्या अंगर्ात 
ललाइ्-अ-थॉन िेळ आयोन्सजत केला होता. ककतीतिी 
वेळ ततने घसिण्याची मौज घेतली. मग चक्कि 
आल्यावि ततला िेळ थांबवावा लागला.   

जॅकचा शजेािी मॉलीही रिकला नेहमीच मित कित 
असे. ती रिकच्या मॅन इन मोशन मोहहमेच्या 
कॅन्ातल्या गटाची लवयंसेवक होती.  

“हे कठीर् काम आहे, पर् मला त ेिूप आव्तं!” 
ती जॅकला म्हर्ाली. “आपर् तनधी उभाितोय, प्रवासाची 
व्यवलथा कितोय, जगभिात साधनं पाठवतोय. हा प्रवास 
संपला तिी अजून बिंच काही किायचं बाकी आहे.” 

जॅकने रिकला तनिोप हिला त्या क्षर्ापासनू तो 
ववचाि कित होता की तो लवत: रिकला कशी मित करू 
शकतो. आता त्याला त्याच्या या प्रश्ाचं उत्ति भमळालं!   



व्हँकुवि, 23 मे 1987 

पन्नास हजाि लोक मॅन इन मोशन वल््न टूि साठी आयोन्सजत 
केलेल्या लवागत समािंभाला उपन्सलथत िाहहले. व्हीलचयेिविच्या शके्ो 
इति लोकांसोबत जॅकला पहहल्या िागेंत लथान िेण्यात आलं.  

कॅन्ाच्या व्हीलचयेि िेळा्ुचं्या सन्मान िक्षकांसोबत रिकने लटेड्यमला 
फेिी मािली. त्याने चाळीस हजाि ककलोमीटिपेक्षा जालत अंति कापनू चौतीस 
िेशांचा प्रवास केला होता आखर् आता ति तो अंततम िेर्ा पाि कित होता. 
टाळ्यांच्या प्रचं् क्क्ाटाने गिीमध्ये एक जािईु लहि पसिली.  

रिकच्या चहेऱ्यावि न्सलमत पसिलं. त्यान ेमोहीम फते्त केली होती.   

कायनक्रम संपल्यावि, रिक तनघाला तेव्हा जॅकने त्याला व्हीलचयेिची एक 
कसित िािवली. आपल्या कौशल्याने ििंति जॅक लवत:सदु्धा चकीत झाला.  

“िूप छान!” रिक म्हर्ाला. “तू मोठीच मजल मािलीस, जॅक.” 

“तुमच्याइतकं छान नाही, रिक!” जॅक हसनू म्हर्ाला. “आता मी इथल्या 
गटासोबत लवयंसेवक म्हर्ून काम कितोय!” 

“ििंच?” रिक म्हर्ाला. “व्वा! मी तुला ततथेच भेटेन.” 

जॅक लटेड्यम सो्ून अफाट गिीत भमसळला. प्रत्येकजर् हसत होता. 
रिकला हीिो मानर्ािा जॅक काही एकटाच नव्हता.  

मॅन इन मोशन वल््न टूिने भसद्ध केलं की हिव्यागं लोक अववश्वसनीय गोष्टी 
करू शकतात. ते अत्यंत कठीर् वाटर्ािं लक्ष्य गाठू शकतात. जॅकला जार्ीव 
होती की रिकसाठी हा शवेट नाही. ही ति फक्त सरुुवात आहे.  



प्रेिर्ािायी भमत्र 

रिक आखर् टेिी फॉक्स एकत्र व्हीलचयेि बालकेटबॉल िेळले आखर् 
भमत्र बनले. क्रॉस-कॅन्ा मॅिेथॉन ऑफ होपद्वािे कॅन्सि संशोधनासाठी 
जागतृी केल्यावि आखर् तनधी जमवल्यावि 1981 साली टेिीचा मतृ्य ू
झाला. त्याच्या मतै्रीने आखर् शौयानने रिकला मॅन इन मोशन वल््न 
टूिमध्ये सहभागी होण्याची प्रेिर्ा हिली.  

रिकने मोटािघिात टेिीची छोटीशी मतूी ठेवली होती. जेव्हा त्याच ं
मन हाि मानत असे तेव्हा तो त्या मतूीक् ेपाहात असे आखर् लवत:ला 
आठवर् करून िेत असे की टेिीने कधीही हाि मानली नव्हती. मग तो 
पनु्हा िलत्यावि येऊन आपल्या व्हीलचयेिला जोि लावनू थो् ंथो् ंपढेु 
ढकलत नते असे.  

  

लफूतीगीत 

प्रवासाच्या आिंभी, रिकला एक वेगळीच भेटवलतू भमळाली – एक 
गीत! रिकचा व्हीलचयेिचा न्सव्हड्ओ बघनू एका गीतकािाला पे्रिर्ा 
भमळाली होती. हे ििंति एका भसनेमाचं थीमगीत होतं. पर् नतंि त े
मॅन इन मोशन वल््न टूि मोहहमेचं अचधकृत गीत बनलं.   

रिक आखर् त्याची टीम हे गीत बऱ्याचिा गात. त्यामळेु त्यांना 
लफूती भमळे, उते्तजन भमळे. गीताचं संगीत आकर्नक होतं. थोड्याच 
काळात ते जगभि लोकवप्रय झालं.  

पढेु पढेु जात जगभि कफिायला 

मला फक्त एक जो्ी चाकांची गिज आहे.  

इति काही  

मॅन इन मोशन वल््न टूिििम्यान: 

• रिकने 2 वाढहिवस साजिे केले (28 वा आखर् 29 वा) 
• 4 वेळा लटुमाि झाली (त्यांचा छ्ा लागला नाही!) 
• मोजयांच्या 94 जोड्या खझजून गेल्या.  

• मोटािघिाच े126 टायि पंक्चि झाले.  

• व्हीलचयेिच े160 टायि बिलण्यात आले.  

• लॉन्ड्रोमॅटमध्ये 730 िेपा झाल्या.  

• 2,172 पत्र ेभलहहली गेली.  

• 40,075 ककलोमीटि एवढा प्रवास झाला.  

• आखर् रिकने एक कोटी वेळा हातांची हालचाल केली! 
  

कफन्सजओथेिपी  

रिक हॉलपीटलमध्ये होता तेव्हा कफन्सजओथेिवपलटने त्याला व्यायाम भशकवला, 
त्याला उठायला आखर् व्हीलचयेि चालवायलाही मित केली. जगप्रवासावेळी, रिकने 
इतकी अंगमेहनत केली की त्याच ेलनाय ूआखर् सांधे तनिोगी ठेवण्यासाठी त्याला 
हिवसातून तीनवेळा कफन्सजओथेिपीची गिज लागत असे.  

अमां्ा िी् ही रिकची कफन्सजओथेिवपलट होती. घिी पितताना, न्यू िुन्सववक 
िाजयात, अमां् ा आखर् रिक यांचा साििपु् ा झाला. जगप्रवास संपल्यावि त्यांनी 
लग्न केलं. त ेरिचमं् शहिात िाहात आखर् त्यांना तीन मलुी झाल्या.  

तनधी उभािर्ी 

रिकच्या मॅन इन मोशन वल््न टूिने 34 िेशांत प्रवास केला. या प्रवासाला 2 वर्,े 
2 महहने आखर् 2 हिवस लागले. या मोहहमेने हिव्यांग लोक काय करू शकतात, 
याबद्दल जागतृी तनमानर् केली. या मोहहमेने पाठीच्या कण्याच्या कॅन्सिचं संशोधन, 
पनुवनसन आखर् व्हीलचयेि िेळ यांसाठी 26 िशलक्ष ्ॉलिपेक्षा जालत तनधी जमवला.  



वप्रय वाचकहो,  

मी तरूर् होतो तेव्हा मी एक मौल्यवान ध्ा भशकलो – 

तुमच्यासोबत काय झालं हे महत्त्वाचं नाही, पर् तुम्ही त्यातून काय 
भशकता, काय किता त ेमहत्त्वाचं आहे. वयाच्या पंधिाव्या वर्ी 
पाठीच्या कण्याला इजा झाल्यावि मी उध्वलत झालो. मी माझ्या 
पायांचा वापि अन्सजबात करू शकत नव्हतो. आजुबाजचु्या लोकांनी 
पाहठंबा हिल्यावि, मी पनु्हा नव्याने माझं लक्ष्य तनन्सित केलं. मला 
जार्वलं की आपलं लवप्नं सत्यात उतिवण्यात मोठा अ्थळा माझा 
दृवष्टकोनच होता.   

हे उमगल्यावि मला िेळाकं् ेपितायला आखर् माझ ंलवप्न साकाि 
किायला मित भमळाली. शवेटी मी मॅन इन मोशन वल््न टूि ििम्यान 
माझी व्हीलचयेि जगभि चालवली. मी जगात एक बिल आर्ू इन्सच्छत 
होतो. लवत:वि ववश्वास ठेवल्यावि आखर् धयैन एकवटल्यावि हे साध्य 
होऊ शकलं.   

आता तुमची पाळी आहे. तुम्ही उद्याच ेनेता आहात – तुम्ही बिल 
घ्व ूशकता. मी तुमच्या प्रत्येकाला तुमच्या आयषुयात बिल 
घ्वण्यासाठी आखर् सवोत्कृष्ट बनण्यासाठी प्रोत्साहन िेऊ इन्सच्छतो. 
प्रयत्न केलात ति तुम्ही तनन्सित यशलवी व्हाल. मला आशा आहे की 
माझी कहार्ी तमु्हाला तुमची लवप्नं जगायला पे्रिर्ा िेईल. माझी 
श्रद्धा आहे की जि आपर् एिािा छोटासा बिल घ्व ूशकलो ति 
आपर् एकत्र भमळून मोठा बिलही घ्व ूशकतो.   

सकािात्मक िाहा आखर् तुमच्यासमोि काही अ्चर् उत्पन्न झाली 
ति....चालत िाहा! 

  

रिक हॅन्सन 


